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اجرای تعمیرات اساسی و 
چابک سازی ناحیه فوالدسازی و 

ریخته گری مداوم
مدیریت شرکت فوالد مبارکه در راستای تعهد 
به مسئولیت های اجتماعی خود، با همکاری ادارۀ 
کل برق منطقه ای اصفهان در یک برنامۀ منسجم، 
تعمیرات اساسی ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری 
مداوم را در گرم ترین ایام فصل تابستان برنامه ریزی 
و اجرا کرد تا از این طریق در زمان پیک بار شــبکۀ 
سراسری برق، شهروندان عزیز با مشکل کمبود یا 

خاموشی برق مواجه نشوند.
مدیر ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد 
مبارکه ضمن اعالم این خبر گفت: به دنبال افزایش 
مصرف برق کشور در فصل تابستان و محدودیت های 
اعمال شده بر ناحیۀ فوالدســازی از سمت شبکۀ 
سراسری برق، مدیریت شرکت تصمیم گرفت جهت 
حفظ آماده به کاری تجهیزات، این محدودیت را به 
فرصتی باارزش برای انجام کارهای تعمیرات اساسی 

ناحیۀ فوالدسازی و ریخته گری مداوم تبدیل کند.
غالمرضا سلیمی افزود: با استفاده از پتانسیل 
نیروهای تعمیراتی داخل ناحیه و تیم پشــتیبانی 
)همانند تعمیرات و تعمیرگاه مرکزی، بازرســی 
فنی و...( فعالیت های تعمیراتی و اصالحی بر روی 
تجهیزات انجام شد تا ضمن استفاده از زمان های 
محدودیت تولیــد، آماده به کاری تجهیزات جهت 
افزایش تولید و دســت یابی بــه رکوردهای بهتر 

افزایش یابد.
وی گفــت: برخــی از اقدامــات انجام شــده 
در ایــن خصــوص عبارت اند از: انجــام تعمیرات 
برنامه ریزی شده دوره ای و تعویض بخشی از سازۀ 
پلتفرم و اصالح اسلب محوطۀ سرباره گیری با صرف 
حدود 2 هزار   و 500 نفر ســاعت، انجام تعمیرات 
دوره ای و تعویض بخشی از ســازۀ پلتفرم در کورۀ 
شــمارۀ 4 با صرف حدود 2 هزار  و 200 نفر ساعت؛ 
تعویض Main beam آبگرد سقف، تعویض راکرز 

کورۀ شمارۀ 7 با صرف حدود 13 هزار نفر ساعت.

ســلیمی با بیان اینکه در قسمت ریخته گری 
مداوم هم اقدامات بزرگی انجام شده است، گفت: 
در تعمیرات چهارروزۀ ماشین ریخته گری شمارۀ 
1، گپ گیری غلتک های کشاننده و مستقیم کننده 
و همچنین الینرگذاری آن ها در چند مرحله و جبهۀ 
کاری انجام شد. ضمن اینکه نظافت صنعتی ماشین 
که در شــات دان های عادی قابل انجام نیســت، 
تمیزکاری فلوشینگ ماشین، تخریب و بتن ریزی 
وسط خط، نصب مبدل حرارتی اسالید گیت جهت 
کاهش دمای هیدرولیک، دمونتاژ و مونتاژ سگمنت 
های 1 و 2 هر دو خط و تعویض لیور اســیالتور نیز 

صورت گرفت.
مدیر ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم 
فوالد مبارکه در همیــن خصوص با تأکید بر اینکه 
انجام تمامی ایــن فعالیت ها طبق بــار چارت، در 
یک  روز میسر نیســت، گفت: فلوشینگ تمامی 
ماشــین های ریخته گری، آچارکشــی شین ها و 
ریل های ROW O_P واحد 2۸، جدا کردن آب 
صنعتی واحد ریخته گری از واحد فوالدســازی و 
جدا کردن آب اولیه ماشین های 3 و 4 ریخته گری 
بخش دیگری از این اقدامات در این زمان محدود 

بوده است.
 وی در ادامه از تعویض تراورس جرثقیل شمارۀ 
25 با صرف حدود هزار   و 200 نفر ساعت خبر داد و 
تصریح کرد: این فعالیت اولین بار است که روی این 
جرثقیل انجام شــده و در طی چندین روز صورت 

گرفته است.
ســلیمی بــا تأکیــد بــر اینکــه تعمیرات 
برنامه ریزی شــدۀ ســاالنۀ یــک روزه ناحیــۀ 
فوالدسازی در این دوره با کیفیت مناسب انجام 
شــد، ادامه داد: در شات دان ســاالنه، سرویس 
روتین تمامی تابلوهای متال کلد و پاورسنترهای 
ناحیه، سیســتم های کنترل کل سیاالت و آب 

صنعتی انجام شد.
وی در خاتمه خاطرنشــان کرد: بــا توجه به 
توسعۀ سالن فوالدسازی جهت نصب دو دستگاه 
جرثقیل جدید با ظرفیت 350 تن، اقدامات مربوط 
به رفع معارضات مربوط شــامل جابه جایی داکت 
غبارگیر کوره هــای پاتیلی نیــز در این تعمیرات 

برنامه ریزی شده در حال اجراست.
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رســالت صنعت فــوالد امروز 
کمک به افزایش رشــد اقتصادی، 
حفظ اشتغال و به گردش درآوردن 
چرخهای اقتصاد ملی است و از این 
منظر، دوران حساســی پیش روی 

این صنعت قرار دارد.
مهندس عظیمیان، مدیرعامل 
فوالد مبارکــه، با تأکید بــر اینکه 
جهانی شدن و برخورداری از صنعت 
رقابت پذیر از بزرگ ترین مســائل 
پیش روی صنعت و اقتصاد کشــور 
اســت، در پاسخ به ســؤالی دربارۀ 
گام های فــوالد مبارکــه در حوزۀ 

جهش تولید چنین پاسخ داد:
امســال به فرمودۀ مقام معظم 
رهبــری ســال »جهــش تولید« 
نام گذاری شــده است. ســالی که 
درست در شــدیدترین تحریم های 
بین المللی علیه اقتصاد ایران، قرار 
است حرکتی جهش گونه در اقتصاد 
ایران شکل گیرد و تا امروز که پنج ماه 
از سال سپری شده، نمود عینی این 
امر در برخــی از بخش های صنعتی 
و معدنی کشــور به خصوص حوزۀ 

فوالدسازی آشکار شده است.
ایران با برخــورداری از نیروهای 
جوان و تحصیل کرده، دسترســی 
به بازار 400 میلیون نفری منطقه، 
وجــود پتانســیل های درونــی، 
ماننــد معــادن، و وجــود راه های 
اســتراتژیک، ظرفیت های بســیار 
زیــادی در حوزه هــای مختلــف 
اقتصــادی دارد و حــوزۀ صنایــع 
معدنــی و به ویژه فوالدســازی نیز 

از این امر مســتثنا نیست. واقعیت 
آن اســت که فشــارهای خصمانۀ 
آمریکا در سه ســال گذشته سبب 
شــده رشــد اقتصادی در کارنامۀ 
اقتصاد ایران منفی شــود، ولی بدنۀ 
تولیــد و صنعت کشــور توانســته 
همچنان اســتوار باشد و نه تنها نیاز 
داخلی کشور را برآورده سازد، بلکه 
محصوالت خود را روانــۀ بازارهای 
هدف صادراتی کنــد و در دوره ای 
که فــروش نفت عمــال امکان پذیر 
نیست، برای کشور ارزآوری داشته 
باشد. شاید به صراحت بتوان گفت 
همین ایســتادگی اســت که نماد 
تاب آوری باالی اقتصاد ایران است. 
خوشــبختانه با درک این موضوع 
و شــرایط موجود، در اقتصاد ایران 
شــعار »جهش تولید« در پیشانی 
استراتژی های اقتصادی و ملی قرار 
گرفته تا نیاز مهم ایجاد اشــتغال و 

ثروت در کشور محقق شود.
در این میان نکتۀ حائز اهمیت آن 
است که اکنون در سایۀ شدیدترین 
و بی ســابقه ترین تحریم هــا علیه 
اقتصاد ایــران، »جهــش تولید« 
استراتژی اصلی کشور قلمداد شده و 
بخش های مختلف صنعتی و تولیدی 
نیز به خوبی به این نکته پی برده اند 
که نه تنها نباید متوقف شوند، بلکه 
باید در مسیر توسعه حرکت کنند. 
اما نباید این واقعیــت را نیز از ذهن 
دور داشــت که وضعیــت کنونی با 
نقطۀ مطلوب فاصلــه دارد؛ چراکه 
ظرف سه سال گذشته، رشد بخش 

واقعی اقتصاد کشــور منفی بوده و 
صندوق بین المللی پول پیش بینی 
کرده این روند تا پایان ســال 99 در 
اقتصاد ایران ادامه داشــته باشد و 
رشــد اقتصادی به 5- درصد برسد؛ 
البته باید شــرایط ناشــی از شیوع 
ویروس کرونا را نیز در این خصوص 

لحاظ کرد.
نکتۀ حائز اهمیت آن اســت که 
از منظر علمی، اقتصاد ایران اکنون 
در دورۀ رکــود تورمی قــرار دارد و 
آنچه در این دورۀ زمانی نیاز کشــور 
اســت ســرمایه گذاری های جدید 
و توســعۀ صنایع مولد و باالدستی 
اســت؛ البته باید توجه داشت که در 
کنار برخی بدبینی هــا به وضعیت 
شــاخص های کالن اقتصــادی 
و رشــدهای پیش بینی شــده، این 
وضعیت نشان می دهد صنعت کشور، 
با وجود پتانسیل های قابل توجه، نیاز 
به حمایت های جدی و اساسی دارد؛ 
به  ویژه اینکه صنایع با وجود تحریم ها 
و فشارهای مالی طی دو سال گذشته 
ایستادگی کرده اند و اجازه نداده اند 
وضعیت اشــتغال کشــور با بحران 
مواجه شود و همچنان نیز می توان 

به افق های جدید امیدوار بود.
نکتۀ مهم آن است که به هرحال 
حرکــت جهش گونــه تولیــد نیز 
پیش شــرط هایی برای تداوم دارد 
که نباید آن ها را از ذهن دور داشت. 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که در 
یک دهۀ گذشــته در اقتصاد ایران 
مطرح شــده موضوع شیوۀ حمایت 

از صنایع است. برخی اقتصاددانان 
معتقدند حمایت از صنایع به معنای 
تزریــق منابع به آن هاســت؛ یعنی 
حمایت از صنعــت را تنها در قالب 
موضوعات مالی می دانند. گروه دوم 
بر این اعتقادند کــه صنایع بیش از 
منابع مالی، به رفــع موانع تولیدی 
نیازمندند. شــاید یــک دهه قبل 
هرکدام از این راهکارها می توانست 
به صورت جداگانه مؤثر باشــد، ولی 
امــروز    و  در میانۀ تحریم ها، صنایع 
نیازمند حمایت مالی و ســاختاری 
شــده اند. البتــه رفع انــواع موانع 
تولید، مانند تسهیل شرایط تأمین 
اجتماعی، مالیاتی، گمرکی و بانکی 
به نفع تولید و اشــتغاِل بیشتر برای 
کشور، مقدم بر هر عملی است. دولت 
در این مقطع زمانی که فشــارهای 
ناشــی از تحریم ها بر دوش صنایع، 
ســنگینی می کند، باید بــه تغییر 
روندها و رویه ها بیندیشد؛ مخصوصا 
این که تغییر این شرایط نه نیازمند 
تأمین منابع اســت و نه به شــرایط 
آن سوی مرزها و تحریم ها وابستگی 
دارد. در این موقعیت، جهش تولید، 
ایجاد اشــتغال و کمک به معیشت 
مردم درگرو رفع موانع تولید است. از 
منظر اقتصاد کالن، موقعیت صنعت 
فوالد با موقعیت دیگر صنایع کشور 
متفاوت نیست؛ اما فشار تحریم ها بر 
این صنایع به شدت سنگین شده و 
یک نمونــۀ آن اقدامات خزانه داری 
آمریکاست که می کوشد با شناسایی 
روندهای مالی، هر شخص و شرکتی 
را که با صنعت فوالد ایران در ارتباط 
است زمین گیر کند. بااین حال مسیر 
توسعه در این بخش نه متوقف شده و 
نه می توان آن را متوقف کرد. رسالت 
صنعت فوالد امروز کمک به افزایش 
رشــد اقتصادی، حفظ اشتغال و به 
گردش درآوردن چرخ های اقتصاد 
ملی اســت و از این منظــر، دوران 
حساســی پیش روی ایــن صنعت 

قرار دارد.
در این میان، توسعۀ صنعت فوالد 
کشــور در دورانی صورت می گیرد 
که موقعیت اقتصــاد ملی از هر نظر 
حساس اســت؛ هم کرونا روندها و 
رفتارها را تغییر داده و هم تحریم ها 
مدام روی هــم تلنبار می شــود. با 
این حال در همیــن مقطع زمانی، 
چندین دستاورد بزرگ در کارنامۀ 
صنعت فوالد کشور ثبت شده است. 
یکی از مهم ترین و استراتژیک ترین 
آن ها مشارکت قابل تحسین صنعت 
فوالد در راه اندازی خط لولۀ انتقال 
نفت گوره به جاســک است. برای 
اولین بار در تاریخ اقتصاد کشــور، 
لوله های فــوالدی مناســب برای 

انتقال نفت ترش در کشور به کمک 
فوالد مبارکه و فوالد اکسین تولید 
شــده اســت. همین اقدام موجب 
صرفه جویی چندین میلیون دالری 
در کشور شده و عالوه بر آن، صنعت 
فوالد را نیز از نظر فنــاوری تولید و 
تجربۀ ساخت، چندین گام به پیش 

رانده است.
هم زمــان، راه انــدازی ابرپروژه 
نورد گرم شــمارۀ 2 نیــز موفقیت 
بزرگ دیگری اســت که در کارنامۀ 
فوالد مبارکه و اساسا صنعت فوالد 
کشــور به ثبت رســیده است. این 
اقدام »پویش تولید، تداوم و امید« 
برای فوالد مبارکه است. با راه اندازی 
ابرپروژه نورد گرم شمارۀ 2 ظرفیت 
تولید کالف گرم در فوالد مبارکه به 
7.2 میلیون تن خواهد رســید و بر 
این اســاس نه تنها از واردات بی نیاز 
خواهیم شــد، بلکه امکان صادرات 
نیز خواهیم یافت. همین امروز نیز 
بخشی از ورق های موردنیاز صنایع 
خودروســازی، صنایع نفت و گاز و 
لوله ســازی و لوازم خانگی در داخل 
تولید می شــود. همچنین هم زمان 
با افتتاح نورد گرم شمارۀ 2، اشتغال 
قابل توجهــی برای جوانان کشــور 

ایجاد می َشود.
د ر عین حــال، شــروع فرایند 
طــرح تحــول دیجیتــال فــوالد 
مبارکه از جـــــمله طــــرح های 
زیرســـاختی بسیــار بااهمیـــت 
اســت که رقابت پذیری  این شرکت 
را با رقبای داخلی و خارجی در آینده 

حفظ خواهد کرد.
خوشــبختانه صنعــت فوالد، 
به خصوص فــوالد مبارکه، با قدرت 
مسیر توسعه را ادامه می دهد و نمونۀ 
بارز آن رشد ســود عملیاتی فوالد 
مبارکه است که در سال گذشته به 
رقــم قابل توجه 62 درصد رســید. 
سال گذشته فروش صادراتی فوالد 
هم رشــد 146 درصدی داشــت و 
میزان فــروش وزنی فــوالد نیز با 
رشد 5 درصدی همراه بود و به رقم 
6 میلیــون و 130 هزار تن رســید. 
در فرودیــن ماه امســال هم میزان 
فروش فوالد 11 درصد رشد کرد و 
حتی عملکرد سهام فوالد با بازدهی 
بیش از 240 درصدی در سال جاری 

همراه بوده است.
به هرحال، شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان بزرگ ترین شرکت فوالدی 
کشــور، با حدود ســه دهه تجربه 
در تولیــد انواع محصــوالت تخت 
فوالدی، نقش محوری در توســعۀ 
صنعتــی، اقتصــادی و اجتماعی 
کشور داشته اســت. این شرکت در 
ســال 9۸ با تولید 7.5 میلیون تن 

انواع محصوالت فــوالدی عملکرد 
قابل توجهــی داشــته و در همین 
سال از رشــدی بالغ بر 12.5 درصد 
نسبت به برنامه و 67 درصد نسبت 
به مدت مشابه سال قبل برخوردار 

بوده است.
 یکی از اساسی ترین چالش های 
چشــم انداز اقتصاد ایــران، پدیدۀ 
جهانی شدن است که برخورداری 
از صنعت رقابت پذیر را برای اقتصاد 

اجتناب ناپذیر می سازد.
یکــی از اقدامــات اساســی 
و مهــم کشــور در دســتیابی به 
اهداف ترسیم شــده، بهبود فضای 
کســب وکار و رقابتی نمودن آن در 
کشور است. فضای کســب وکار از 
جمله شــاخص های تعیین کنندۀ 
وضعیت اقتصادی هر کشــور است 
که با اســتناد بــه آن می تــوان به 
بررســی و تجزیه وتحلیل شــرایط 
اقتصــادی هر کشــور پرداخت. به 
همین دلیل صنعت فوالد به عنوان 
یکی از صنایع مهم و اســتراتژیک 
و قابل رقابت، می توانــد با افزایش 
قابلیت هــا و توانمندی هــای خود 
ســهم قابل توجهی در بهبود فضای 
کسب وکار کشــور ایفا کند؛ ضمن 
اینکه فــوالد مبارکه با اســتفاده از 
تجارب ارزندۀ خود در طول مســیر 
تعالی، مرزهای تولید را پشــت سر 
گذاشته و عالوه بر این، برای ارتقای 
جایــگاه رقابتی خــود و به تبع آن 
صنعت فوالد کشور گام های بلندی 
در حوزۀ بومی سازی، ارتقای سطح 
تکنولوژی و کســب و انتقال دانش 
فنی صنعت فوالد برداشــته است 
و امید اســت در آینده بتواند فراتر 
از تولیدکننــدۀ فوالد، به شــرکتی 
تبدیل شــود که دارای تکنولوژی 
ســاخت کارخانه های فوالدسازی 

است.

مدیرعامل فوالد مبارکه مطرح کرد:

جهانی شدن و رقابت پذیری، بزرگترین مسائل پیش روی صنعت

خبر

نماینده مــردم خمینی شــهر در مجلس 
شورای اســالمی ضمن بازدید از خطوط تولید 
فوالدمبارکه با حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل 
این شــرکت دیدار و بر لزوم گســترش ارتباط 
بیشــتر نمایندگان مجلس و صنعت برای رفع 

موانع تولید تاکید کرد.
لمســلمین  ا و م  ســال ال ا  حجــت 
محمد تقــی نقدعلی ضمن ابراز خرســندی از 
دستاوردهای شــرکت فوالد مبارکه در سنوات 
و ماه های اخیر به ویژه در شرایط تحریم، کسب 
این افتخارات و موفقیت ها به دســت جوانان و 
کارشناســان داخلی را بســیار مسرت بخش و 

امیدوارکننده ارزیابی کرد.
وی در بخــش دیگــری از ســخنان خود 
مساعدت های  فوالد مبارکه به منطقه پیرامون، 
اســتان و کشــور را قابل تقدیر دانســت و ابراز 
امیدواری کرد: مدیــران و کارکنان متعهد این 
شرکت همچنان در راستای دست یابی به اهداف 

اقتصادی و توسعه عمرانی کشور همت گمارند و 
با مساعدت در رفع مسائل و دغدغه های مردم 

شریف منطقه و کشورکوشا باشند.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس شورای 
اسالمی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان 
سال جهش تولید از سوی مقام معظم رهبری،  
بر ضرورت حمایت تمامــی نمایندگان به ویژه 
نمایندگان استان اصفهان از شرکت فوالد مبارکه 
به عنوان یکی از شــرکت های پیشرو در کشور 
تاکید کرد و افزود: با توجه به سفارش های ویژۀ 
معظم له به نمایندگان این دوره مبنی بر ضرورت 
رفع مشکالت تولید و توجه بیشتر به معیشت و 
اقتصاد مردم، بنده به همراه دیگر نمایندگان این 
آمادگی را داریم که با اتکا به راهکارهای قانونی 
برای رفع موانع و مشکالت تولید در صنعت کشور 
به ویژه شرکت فوالد مبارکه به عنوان یکی از بنگاه 

های اقتصادی تاثیرگذار کشور گام برداریم.
وی در همین خصوص ارتباط بیشتر مجلس 

شورای اسالمی با صنعت و برنامه ریزی های بهتر 
درعرصه نظارت و قانونگــذاری را در روند رونق 
تولید و توسعه اقتصادی کشــور مؤثر دانست و 
اظهار امیدواری کرد: با این اقدامات ان شــاءاهلل 
شــاهد بهبود فزاینده و رشــد کمــی و کیفی 

محصوالت  فوالد مبارکه باشیم.
 توسعه اقتصادی، جهش تولید و ایجاد 

اشتغال پایدار با حمایت قانون
در این دیدار مدیر عامل شرکت فوالد مبارکه 
نیز با اشــاره به موفقیت های به دســت آمده و 
رکوردهای پیاپی تولید در از ابتدای سال جاری 
تاکنون، به عزم راســخ کارکنان این شرکت در 
جهت عملی شدن شــعار جهش تولید اشاره و 
اظهار داشــت: با وجود مشکالت ناشی از شیوع 
ویروس کرونا و برخی مشکالت و محدودیت ها در 
تامین مواد اولیه خطوط تولید، مدیران و کارکنان 
شرکت عالوه بر حفظ فرایند کار و تولید هیچگاه 
از تعهد به مسئولیت های اجتماعی خود غافل 

نشــدند و در چارچوب قوانین و ضوابط شرکت 
به مسئولیت ملی خود به ویژه در شرایط سخت 

شیوع ویروس کرونا عمل نمودند.
مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه در بخش 
دیگری از سخنان خود تعریف و تصویب قوانین 
حمایتی از صنعت در مجلس شــورای اسالمی 

را در روند توسعه اقتصادی کشور، مؤثر دانست 
و تاکید کرد: این حمایت ها در شــرایط سخت 
تحریم،  شرکت فوالد مبارکه و سایر صنایع کشور 
را در ایفای نقش محوری خود که همان توسعه 
اقتصادی، جهش تولید و ایجاد اشــتغال پایدار 

است یاری خواهد کرد.

نماینده مردم شریف خمینی شهر در مجلس مطرح کرد:

 لزوم گسترش ارتباط مجلس شورای اسالمی با صنعت برای رفع موانع تولید

موقعیت صنعت فوالد با 
موقعیت دیگر صنایع کشور 

متفاوت نیست؛ اما فشار 
تحریم ها بر این صنایع 

به شدت سنگین شده و 
یک نمونۀ آن اقدامات 

خزانه داری آمریکاست 
که می کوشد با شناسایی 

روندهای مالی، هر شخص 
و شرکتی را که با صنعت 

فوالد ایران در ارتباط است 
زمین گیر کند. بااین حال 

مسیر توسعه در این بخش 
نه متوقف شده و نه می توان 

آن را متوقف کرد
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